Obrazložitev:
Predsednik Državnega zbora RS g. Virant je razpisal splošne volitve v Državni svet, ki bodo za člane
Državnega sveta – predstavnike lokalnih interesov, v sredo, 21. novembra 2012. Roki za izvedbo teh
volitev so začeli teči 10. septembra 2012.
Volitve članov Državnega sveta – 22-ih predstavnikov lokalnih interesov so posredne in se izvedejo
na podlagi določb Zakona o Državnem svetu. V vsaki volilni enoti se izvoli en član Državnega sveta.
Za volitve članov Državnega sveta se v vsaki volilni enoti oblikuje volilno telo, ki ga v primeru, če se
člani Državnega sveta volijo v volilni enoti, ki obsega območje dveh ali več lokalnih skupnosti,
sestavljajo izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti (elektorji).Občina Kanal ob Soči se na podlagi
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet (Ur.l. RS,
št. 48/1992) uvršča v 12. volilno enoto.
Statut Občine Kanal ob Soči in poslovnik Občinskega sveta ne določata postopkov za izvolitev
elektorjev in določitev kandidata za člana Državnega sveta, zato je Občinski svet na svoji 1. izredni
seji dne 16.10.2007 sprejel z dvotretjinsko večino Sklep o izvedbi glasovanja za izvolitev elektorjev in
izvolitev kandidata za člana Državnega sveta RS v letu 2007. Občinskemu svetu predlagamo, da
sprejme sklep tudi za prihodnje volitve v Državni svet.
Zakon o Državnem svetu določa kriterije za število elektorjev, ki jih izvoli posamezna lokalna
skupnost, in sicer vsaka občina po enega elektorja in dodatno po enega elektorja na vsakih
dopolnjenih 5000 prebivalcev. Za elektorja je lahko izvoljen državljan RS, ki ima volilno pravico ter
stalno prebivališče v volilni enoti in ne sme biti kandidat za člana Državnega sveta. Občinski svet
Občine Kanal ob Soči izvoli dva elektorja, seznam imen, s potrebno dokumentacijo, pa mora
predložiti pristojni volilni enoti do 22.10.2012. Seznam izvoljenih elektorjev mora vsebovati osebne
podatke: ime in priimek, rojstni datum in točen naslov stalnega prebivališča.
Zakon o Državnem svetu določa (drugi odstavek 41. člena), da lahko Občinski svet določi največ
enega kandidata za člana Državnega sveta. Tudi ta postopek mora biti določen s pravili. Za člana
Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov lahko kandidira državljan RS, ki je na dan
glasovanja dopolnil 18 let in ima stalno prebivališče v volilni enoti. Član Državnega sveta ne sme bili
poslanec Državnega zbora, niti ne sme opravljati druge funkcije v državnih organih. Občinski svet
lahko na svoji seji določi kandidata za člana Državnega sveta, potrebno dokumentacijo pa je
potrebno posredovati pristojni volilni komisiji najkasneje do 22.10.2012.
Vsak član Občinskega sveta lahko predlaga Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
dva kandidata za elektorja in enega za člana Državnega sveta. Svoj pisni predlog mora skupaj z
osnovnimi podatki in soglasjem kandidata, da sprejme kandidaturo, posredovati KMVVI do
3.10.2012. Predlog za izvedbo glasovanja za izvolitev dveh elektorjev in določitev kandidata za člana
Državnega sveta bo uvrščen na sejo Občinskega sveta 18.10.2012.
Na sejah Občinskih svetov izvoljeni elektorji se bodo zbrali na volilnem zboru 21.11.2012 in izvolili
enega člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov iz 12. volilne enote.

